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INTRODUÇÃO 
 O presente trabalho retrata a organização 

básica da administração de um cruzeiro marítimo, 

mais concretamente sobre a organização de 

cargos, organograma e perfil do administrador. 

 São objetivos desse trabalho esclarecer o 

que é e, como são organizados as áreas 

administrativas durante a prestação do serviço. 

 Está organizado em três partes, a primeira 

abordando o crescimento do turismo e suas 

modalidades. Na segunda parte será comparada a 

organização administrativa de um cruzeiro com um 

hotel, mostrando também o organograma e a 

hierarquia. Na terceira, e última parte, abordar, 

brevemente o perfil do administrador da área do 

hotel dentro do navio. 

 A metodologia utilizada foi a pesquisa 

bibliográfica consultando autores das áreas e 

pesquisas específicas de cada um. 

DESENVOLVIMENTO 
 O turismo é uma atividade econômica que 

vem crescendo de forma acelerada nos últimos 

anos. Além do setor de hospedagem, que tem 

papel fundamental, pois independente de onde seja 

feita a viagem, o turista necessita de um lugar para 

repouso, o setor de transporte também exerce 

importante função, pois é através deles em que 

ocorre o deslocamento para os atrativos. (LAGE e 

MILONE, 2000). 

 Ainda para Lage e Milone (2000), 

atualmente existem várias modalidades de turismo, 

com destaque para o turismo marítimo. Essa 

modalidade, segundo Petrocchi (2001) caracteriza-

se contendo: transporte, hospedagem e o lazer em 

um só produto. 

 Segundo Castelli (1999), um 

empreendimento executa nas suas atividades 

diversas atividades, que são agrupadas por áreas. 

Com isso, torna-se mais fácil a coordenação das 

mesmas. Em um navio, essa é mantida essa 

estrutura organizacional. A diferença notada é 
durante o check-in, que no caso de cruzeiros 

marítimos é realizada ainda em terra, antes do 

embarque. 

 Angelo e Vladimir (1998) esclarecem que a 

estrutura de um cruzeiro é semelhante a um resort 

contendo setores como: hospedagem, alimentos e 

bebidas, lazer, entre outros. Além desses setores, 

apresenta também setores relacionados a 

navegação, sendo o comandante, o cargo mais alto 

na hierarquia. 

 Petrocchi (2002) afirma que “quanto mais 

elevados são os cargos no hotel, mais o 

administrador necessita das habilidades 

conceituais”. Devido a essa grande 

responsabilidade e exigencia de conhecimento 

técnico é fundamental para uma administração de 
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qualidade. As áreas de conhecimento devem 

abranger, em geral, todos os setores do navio. 

 

 Para Hayes e Ninemeier (2005), a função de 

gerente de um hotel é representada pelo 

profissional responsável pelas decisões de toda 

organização, além de supervisionar determinadas 

tarefas gerenciais e operacionais. O gerente tem 

um papel importantíssimo, pois suas ações 

determinam o sucesso da organização. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O trabalho abordou uma breve introdução 

ao sistema administrativo de um cruzeiro marítimo, 

o crescimento do turismo e o perfil do administrador 

e concluímos que é uma área que está em 

crescimento em todo o mundo, não se diferencia da 

hotelaria convencional e o perfil do administrador 

deve conter características como: liderança e 

conhecimento. 

 Cumpriu todos os objetivos em apresentar, 

brevemente, uma introdução a essa modalidade 

turística. 

 Este trabalho foi muito importante para o 

conhecimento, compreensão e aprofundamento 

deste tema, uma vez que essa modalidade de 

turismo não faz parte da ementa do curso. Permitiu 

conhecer a estrutura administrativa, bem como, 

reforçar os traços profissionais relacionados a 

gerência hoteleira. 
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